Statusrapportering for Sluttutbetaling

Mål for prosjektet.

Utvikle Lillehammer og Gudbrandsdalen til en attraktiv og ledende bo- og fritidsregion med

utgangspunkt i by og fjell og de muligheter som ligger i moderne bosetting
Kommunene i byregionen skal utgjøre et aktivt nettverk av innovative kommuner
Etter anmodning fra Departementet (brev av 19. oktober 2016) har Lillehammerregionen konkretisert
målene slik det framgikk av rapportering pr. 15. februar 2017. Dette innebærer at
Lillehammerregionen satte seg som mål at følgende skal være nådd og iverksatt innen avslutningen av
Byregionprogrammets fase to:
1.

Kartlagt handlingsrom og gjeldende praksis når det gjelder prioriterte områder innen forvaltning

og tjenester i forbindelse med moderne bosetting / hytteeiere i alle tolv kommuner
2.

På bakgrunn av kartleggingen ha utarbeidet felles retningslinjer på områder som framstår som

hensiktsmessig. Det tas sikte på politisk behandling i den enkelte kommune, evnt også
fylkeskommune og fylkesmann. Iverksetting innen fristen for sluttrapportering (september 2018)
3.

Retningslinjer/praksis som eventuelt forutsetter endringer mht politisk organisering, klargjøres

for behandling ved etablering av politisk organisering i neste kommunestyreperiode
4.

Gjennomført eksempelstudier i tre representative destinasjoner, avholde møter med aktuelle

samfunnsaktører for oppfølging og videre arbeid, utarbeide rapporter og gjøre resultatene fra
arbeidet kjent og tilgjengelig for hele regionen og øvrige regioner i Byregionprogrammet
5.

Planlagt og gjennomført Byregionprogrammet innovasjonsskole/innovasjonskurs i regi av

Høgskolen i Innlandet med deltagelse fra alle tolv kommuner, fylkeskommunen og fylkesmannen
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Samfunnsanalysen i fase en ble gjennomført i et nært samarbeid og med gode prosesser som
involverte hele prosjektorga nisa sjonen. Den har vært svært nyttig for arbeidet, og benyttes fortsatt i
planlegging og øvrig samfunnsutviklingsarbeid i kommunene.
Byregionprogrammet ga mulighet til å sette "moderne bosetting" på dagsorden, dvs en
samfunnsutvikling som allerede i dag preger regionen og i økende grad kommer til å by på muligheter
og utfordringer, på en helt annen og mere strukturert måte enn det hadde vært mulig uten deltagelse
i programmet.
Etableringen av Gudbrandsdalstinget representerer en viktig milepæl for hele regionen. Sånn sett er
det en historisk begivenhet når partene i Byregionprogrammet ble enige om å etablere en permanent
organisasjon, en politisk møteplass som skal samarbeide om samfunnsutvikling på tvers av kommune
og regiongrenser.
Byregionprogrammet har avdekket et behov for å se nærmere på deltidsinnbyggernes rettigheter og
plikter når det gjelder kommunale og andre offentlige tjenester, og muligheter til å delta i lokale og
regionale plan-, utviklings- og beslutningsprosesser. Dels kan det være behov for lov- og
regelverksendringer, dels kan det primært dreie seg om å endre gjeldende praksis.
Et siste poeng er at arbeidet med moderne bosetting må tilfredstille kravene til bærekraftighet slik
dette bl.a. er slått fast i plan- og bygningsloven. Viktige stikkord her er transport, energibruk og
naturforvaltning.
Planlegging og gjennomføring av Lillehammerregionens prosjekt "By og fjell - moderne bosetting som
grunnlag for utvikling og verdiskaping" er et svært godt eksempel på FOU-samarbeid i pra ksis. I hele
perioden har samarbeidet med Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer (nå Høgskolen i
Innlandet) vært forbilledlig.

